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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 

ین.  وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدِّ
مــا أ-عفــا هللا عنــه وغفــر لــه–قــال: مقیــده ": -رحمــه هللا–قــال الشــیخ محمــد األمــین الشــنقیطي 

ــِدهْ {حمــل الهــدى فــي آ�ــة  ــَداُهُم اْقَت ین فــي آ�ــة ]٩٠[األنعــام: }َفِبُه ینِ  َشــَرعَ { والــدِّ ــدِّ ــَن ال ــم مِّ } َلُك
 ".مسلَّ مُ  غیر فهوعلى خصوص التوحید دون الفروع العملیة،  ]١٣[الشورى:
یبحـــث فـــي مســـألة شـــرع مـــن قبلنـــا، هـــل هـــو شـــرٌع لنـــا؟ �مناســـبة ذ�ـــر آ�ـــات  -رحمـــه هللا–المؤلـــف 

ــْیِهمْ {رع مــن قبلنــا القصــاص، ومــا جــاء فــي هــذه الســورة ممــا ُأشــیر إلیــه فــي شــ نَّ ِفیَهــا أَ  َوَ�َتْبَنــا َعَل
وراة، التـوراة شـرع �تبنا علیهم فیها أن النفس؟ فـي التـ ماذا�عني في  ]٤٥[المائدة:} النَّْفَس ِ�النَّْفسِ 

 من قبلنا، والسورة سورة المائدة، وأشرنا في آخر الدروس من السنة الماضـیة قبـل خمسـة أشـهر أن
 الــنَّْفَس یَهــا َأنَّ َوَ�َتْبَنــا َعَلــْیِهْم فِ {مــا نــزل مــن القــرآن، فالــذي �قــرأ هــذه اآل�ــة ســورة المائــدة مــن آخــر 

 ینتا�ه أمران: ]٤٥[المائدة:} ِ�النَّْفسِ 
نـد األول: أن المكتوب فیه شرع من قبلنا في التـوراة، واآل�ـة نزلـت مـن آخـر مـا نـزل مـن القـرآن، فع

 نها متقدمة أو متأخرة؟ التعارض هل ُینظر إلى هذه اآل�ة على أساس أ
 طالب:........

 .]٤٥[المائدة:} َوَ�َتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَها{
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

ینـا تقر�ر ما جاء فیها �النسبة لشرعنا متأخر، وهـي مكتو�ـٌة علـى مـن قبلنـا، �عنـي مثـل مـا ُ�ِتـب عل
 على من قبلنا هل نقول: إنه متقـدم، ا◌ً كالصیام، الصیام مكتوب على من قبلنا، لكن �ونه مكتوب

 متقدم المشروعیة أو هو �النسبة لنا من شرائعنا المتأخرة �عد تقر�ر التوحید؟
ٌع المؤلف وهو یبحث هذه المسألة، و�ذ�ر أقوال أهل العلم فیها �النسبة لشرع من قبلنـا هـل هـو شـر 

ا یـع مـا جـاء فـي شـرائع مـن قبلنـلنا؟ من أهل العلم من �قول: لیس �شرٍع لنـا، وشـر�عتنا ناسـخة لجم
 من األنبیاء والرُّسل.

فصـیل جاءت منه، والت وأوامر ونواهٍ  -جلَّ وعال–ومنهم من �قول: هو شرٌع لنا؛ ألنه وحٌي من هللا 
ن ، إتى مـن اإلسـرائیلیافیما جاء عنهم، وثبت عن أنبیائهم �شرعنا ال مما هو مجرد دعـاوى وُمتلًقـ

 ردد.یس �شرٍع لنا، و�ن جاء من شرعنا ما ُیوافقه فهو شرٌع لنا بال تجاء في شرعنا ما ُ�خالفه فل
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بیـاء إذا ُسكت عنه في شرعنا ما جاء ما ُ�خالف، وال ما ُ�عارض �النسبة للتوحید وأصول الدین األن
ت«متفقــون علیهــا  ــاء َأْوَالد َعــالَّ ــر اْألَْنِبَی ــُن َمَعاِش ــد ،َنْح ــا َواِح رعیــة لشــرائع الفالخــالف فــي او  »ِدینَن

 فیقول. ،وهي التي یتحدث عنها المؤلف ،العملیة
 بـنا سـأل أنه: مجاهدٍ  عن) ص( سورة تفسیر في صحیحه، في البخاري  أخرجه مافلِ  األول أما"

�َِّتــِه َداُودَ {: تقــرأ مــا أو: فقــال) ص( فــي الســجدة ذتِخــأُ  أیــن مــن عبــاس  ]٨٤[األنعــام:} َوِمــْن ُذرِّ
 صـلى- هللا رسـول فسجدها داود، افسجده ]٩٠[األنعام:}  َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهْ ُأْوَلـِئَك الَِّذیَن َهَدى للاّاُ {

 ".-وسلم علیه هللا
: -علیــه الصــالة والســالم–ولیســت مــن األصــول، مقتضــى قولــه  ،الســجدة مــن الفــروعوال شــك أن 

ت« ف، یتفقون في ووجه اختال ،أن بین هؤالء األنبیاء وجه اتفاق »َنْحُن َمَعاِشر اْألَْنِبَیاء َأْوَالد َعالَّ
ت«األب  ن أهــل أبــوهم واحــد، وأمهــاتهم مختلفــات، �ــالم مــن �قــول مــ ،یتفقــون فــي األب »َأْوَالد َعــالَّ
ْرَعًة ِمـنُكْم ِشـ ِلُكـلٍّ َجَعْلَنـا{ن االتفاق بین األنبیاء في أصول الدین، واالخـتالف فـي الشـرائع إالعلم: 

مـــع  به بـــین هـــذه الشـــرائع، و�ـــین األنبیـــاء مـــع شـــرائعهمیتضـــح وجـــه الشـــ ]٤٨[المائـــدة:} َوِمْنَهاًجـــا
 وهو أوالد العالت. ،الُمشبَّه �ه

ــــِدهْ {أمــــا حمــــل الهــــدى فــــي آ�ــــة لكــــن علــــى �ــــالم الشــــیخ، وهــــو الــــذي �قــــول: "  } َفِبُهــــَداُهُم اْقَت
ین في آ�ة ]٩٠[األنعام: ینِ  َشَرعَ { والدِّ َن الدِّ التوحیـد دون  علـى خصـوص ]١٣[الشـورى:} َلُكم مِّ

 فقون في أصـول" الشیخ ما ُ�سلِّم �أنهم �ختلفن في الشرائع، إنما یتمسلَّ مُ  غیر فهوالفروع العملیة، 
ین، الشیخ ال ُ�سلِّم بهذا، وسوف �ستطرد �األدلة في دعم ما یراه و�توجه إلیه.  الدِّ

 مـنو  ؟لما سجد في (ص) ُسِئل ابن عبـاس مـن أیـن هـذه السـجدة -علیه الصالة والسالم–الرسول 
بلنــا، ق�عنــي هــي فــي شــرع مــن  ]٢٤[ص:} َوَخــرَّ َراِكًعــا َوَأَنــاب{ -الســالمعلیــه -الــذي ســجد؟ داود 

ِئل ابـن أقرها، فهل إقراره لها �شرع من قبلنا أو �شرعنا؟ ألنه لما سُ  -علیه الصالة والسالم–والنبي 
�َِّتـهِ {"أو مـا تقـرأ: فقـال:  ؟من أین أخذت السجدة فـي (ص) :عباس " ]٨٤األنعـام:[}  َداُودَ َوِمـْن ُذرِّ

 ".]٩٠[األنعام:} ُأْوَلـِئَك الَِّذیَن َهَدى للاّاُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهْ {" ثم قال:
؛ مـأمور �االقتـداء، فهـل االقتـداء فـي األصـول �مـا �قولـه الجمهـور -علیه الصالة والسالم–فالنبي 

اروا مـا صـ ،: في �ل شيء صاروا أشقاءلُیطابق المشّبه �ه وهم أوال العالت لتتم المطا�قة، إذا قلنا
 ما هو �ظاهر؟أم أوالد عالت، إذا قلنا: في األصول والفروع صار التشبیه �األشقاء، ظاهر 

صـول، والـدلیل تشـمل الفـروع �مـا تشـمل األ ]٩٠[األنعـام:} َفِبُهَداُهُم اْقَتـِدهْ {الشیخ استدل على أن 
�قولـه  -علیه الصـالة والسـالم–اس لسجوده ) من الفروع، واستدل ابن عبصعلى ذلك أن سجدة (

�َِّتِه َداُودَ {: -جلَّ وعال–  .]٩٠[األنعام:}  اْقَتِدهْ َفِبُهَداُهمُ { إلى أن قال: ]٨٤[األنعام:} َوِمْن ُذرِّ
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وهــي مــن الفــروع فــي هــذا الــنص دخــول قطعــي، لمــاذا؟ ألن داود  ،ودخــول داود، ودخــول الســجدة
وة من أجـل هـذا السـجود، فـدخول السـبب فـي الـنص عنـد أهـل منصوص علیه في اآل�ة، واآل�ة متل

 العلم أمٌر قطعي، واضح؟
 طالب:..........

 نعم.
 طالب:..........

 منصوص علیه، فدخوله قطعي.
 ن االتفاق في األصول والفـروع، لكـن الـذي ُ�شـكل علـىإهذا الذي یؤ�د �الم الشیخ و�جعله �قول: 

ر المطـــابق علـــى �ـــالم الشـــیخ �األشـــقاء؛ ألن أوالد العـــالت هـــذا التنظیـــر �ـــأوالد العـــالت، فـــالتنظی
ــ{�ختلفــون، واألنبیــاء مــا بیــنهم اخــتالف ال فــي األصــول وال الفــروع علــى �المــه  ــلٍّ َجَعْلَن ــنُكمْ ِلُك  ا ِم

مـا یؤ�ـد، فهـو  أنت تعرف أنه مثل ما ذ�رنا أنه إذا جاء في شرعنا ]٤٨[المائدة:} ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا
 .ستطرد في المسألة و�وضح ما ُیر�دمسألة خالفیة، والشیخ �شرٌع لنا هي 

 ســجود أدخــل -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي أن عبــاس، ابــن عــن صــر�حٌ  صــحیحٌ  نــصٌّ  فهــذا"
 .(فبهدیهم اقتده)" :قوله في الهدى في التالوة

 .]٩٠[األنعام:} َفِبُهَداُهمُ {
 ."]٩٠[األنعام:} اْقَتِدهْ  َفِبُهَداُهمُ { "في قوله:

أ هذه میزة طبعة دار عالم الفوائد �إشراف الشـیخ �كـر، میزتهـا أن اآل�ـات برسـم المصـحف، فـإذا قـر 
لمعتـاد؟ اقراءة أخرى، فمـن ُیـؤَمن علیـه الخطـأ إذا ُرِسـمت اآل�ـة �الرسـم  ا◌ً الشیخ إال إذا �ان ُمعتمد

 قراءة أخرى. ا◌ً فإذا قرأ الشیخ (فبهدیهم) إال إن �ان الشیخ ُمعتمد
 رأت المكتوب.طالب: أنا ق

ا أنــا أقــول لــك: إن الكتا�ــة إذا �ــان الشــیخ مــن الُحفــاظ و�قرأهــا هكــذا فآحــاد النــاس؛ ولــذلك أحســنو 
حینما رسموا اآل�ات برسم المصحف، ُقل مثل هذا في مجموع فتاوى شیخ اإلسالم وقع في اآل�ات 

ك وى فـي ُمجمـع الملـأوهام �ثیرة حینمـا ُطِبعـت �ـالحرف العـادي �حـرف المطـا�ع، لمـا ُصـوِّرت الفتـا
 ِمن من هذا الخطأ. ف، ورسموا اآل�ات برسم المصحف أُ فهد لطباعة المصح

 طالب:..........
 هو؟ ما

 طالب:..........
 أنت وقفت على اختالف بین اآل�ات المرسومة و�ین ما �قرأ �ه الشیخ؟نعم، 

 طالب:..........
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طــا�ع الشــرح  ،هــا المؤلــف، و�ــذلك الشــارحعلــى �ــل حــال الطــا�ع علیــه أن �عتمــد القــراءة التــي �قرأ 
ا مـن فـتح البـاري حینمـ ا �طبـع علیه أن �عتمد الروا�ة التي اعتمدها الشـارح، وذ�رنـا أمثلـة �ثیـرة جـد�

الطا�ع على غیر روا�ة أبي ذر، والشـارح �شـرح روا�ـة أبـي ذر، وفـي تفسـیر القرطبـي حینمـا �طبـع 
 د روا�ة ابن عامر، و�ذلك ابن �ثیر وغیرهم.الطا�ع على روا�ة حفص عن عاصم، والشارح معتم

 غیر داخل في األصل، �عني فـتح البـاري مـا ً◌ائشیدخل ي أ�ًضا، فالطا�ع الذي �جتهد و�ُ الشو�ان
 -، اجتهد الطا�عفیه متن في األصل، و�ذلك ابن �ثیر ما فیه آ�ات، و�ذلك القرطبي ما فیه آ�ات

یتــه طبــع علــى المعتمــد عنــد المؤلــف؛ لــئال ُیوجــد وطبــع اآل�ــات، لكــن ل -واحتســب ً◌اخیــرجــزاه هللا 
 االضطراب.

 و�م من موضٍع قال ابن حجر: قوله �ذا، وهذا ال یوجد في المتن المطبوع أو ُیوجد غیره، نعم.
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 ین؟أ
 طالب:..........

ونحـن  ،سـجدها داود شـكًرا«وقـال:  ؟-علیـه الصـالة والسـالم-حتى ابن عباس، لماذا سجد النبـي 
الت یـر �ـأوالد العـالمقصود أن االستدالل ظاهر، لكن یبقى اإلشـكال، یبقـى التنظ »نسجدها اقتداءً 

 . �حتاج إلى جواب
 طالب:..........

 فیه؟ماذا 
 طالب:..........

 یبقى اإلشكال، نعم.
 .األصول من أصلٌ  ال الفروع من فرعٌ  التالوة سجود أن ومعلومٌ "

 أن المشـهور الصحیح جبر�ل حدیث في حصرَّ  -وسلم علیه هللا صلى- النبي فألن: ثانيال وأما
 ،»یـَنُكمْ دِ  ُ�َعلُِّمُكـمْ  مْ َأَتـاكُ  ِجْبِر�ـلُ  َهـَذا«: قال حیث واإلحسان، واإل�مان، اإلسالم، یتناول الدین اسم
یَن ِعنَد للاّاِ اِإلْسَالمُ { :تعالى وقال  ".]١٩عمران: [آل} ِإنَّ الدِّ

ینِ «ا لما یرد حـدیث لذ ُ ِ�ِه َخْیًرا ُ�َفقِّْهُه ِفي الدِّ لفقـه االفروع العملیـة، �ـخـتص الفقـه �ال  »َمْن ُیِرِد للااَّ
ُ ِ�ــِه َخْیــًرا ُ�َفقِّْهــهُ « المتعــارف علیــه لــیس هــو المقصــود �الحــدیث و�ن �ــان  »ینِ ِفــي الــدِّ  َمــْن ُیــِرِد للااَّ
 ونهـا �الحمـد هلل الـذي فقَّـه مـن شـاء مـن عبـاده، علـىكثیر مـن الفقهـاء فـي متـونهم وشـروحهم �فتتح

 ُمُكـمْ ُ�َعلِّ  مْ َأَتـاكُ  ِجْبِر�ـلُ  َهـَذا«إشارٍة إلى أن هذا هـو الفقـه، الفقـه فـي الـدین أعـم �مـا جـاء فـي حـدیث 
 .اإلسالم، واإل�مان، واإلحسانوقد علمهم  ،»ِدیَنُكمْ 
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 فــي -وســلم علیــه هللا صــلى- حوصــرَّ  ]٨٥ل عمــران:[آ} َوَمــن َیْبَتــِغ َغْیــَر اِإلْســَالِم ِدیًنــا{: وقــال"

 وفـي ،والحـج والصـوم، والز�ـاة، �الصـالة، :العملیـة األمـور �شـمل اإلسالم �أن المذ�ور الحدیث
ْسَالمُ  ُبِني«: علیه المتفق عمر ابن حدیث  اإلسـالم إن :أحـدٌ  �قـل ولـم الحـدیث، »َخْمـسٍ  َعَلـى اإلِْ

َشَرَع {: قوله في بذلك �ختص ال ینالدِّ  أن على فدل ،العملیة األمور دون  العقائد، خصوص هو
ى ِ�ِه ُنوًحا یِن َما َوصَّ َن الدِّ  �ـه فسـر�ُ  مـا خیـر ألن ؛اجـد�  ظاهرٌ  وهو اآل�ة، ]١٣[الشورى:} َلُكم مِّ

 .-وسلم علیه هللا صلى- رسوله ةنَّ وسُ  هللا، �تاب هو القرآن
 ."قوله نحو يف -وسلم علیه هللا صلى- �النبي الخاص الخطاب وأما

ن فیـه نه ال یلزم من التشبیه مطا�قـة المشـبَّه �المشـبَّه �ـه مـن �ـل وجـه، لكـن مـا نحـإقد �قول قائل: 
ت«مــن �ــونهم  ــالَّ ــاء مــن اتفــاق األصــول دو  »َأْوَالد َع ن وتطبیقــه علــى مــا جــاء عــن الرســل واألنبی

ألصــول نهم إذا اتفقــوا فــي ا�كــون االخــتالف بیــ فــبمَ  »ا َواِحــدِدیننــ«الفــروع هــو أظهــر وجــوه التشــبیه 
 والفروع؟ 

} ِدهْ اْقَتـــ َفِبُهـــَداُهمُ { :قولـــه نحـــو فـــي -وســـلم علیـــه هللا صـــلى- �ـــالنبي الخـــاص الخطـــاب وأمـــا"
اَن َلُكـْم َلَقـْد َ�ـ{ :تعـالى قولـه في �ما لألمة، كمهحُ  شمول على النصوص دلت فقد ]٩٠[األنعام:

 ."اآل�ة ]٢١اب:[األحز } ِفي َرُسوِل للااَِّ ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ 
 ]١٠٣ة:[التو�ـ} ةً ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدقَ { -علیه الصالة والسالم–لنبیه  -جلَّ وعال–لما �قول هللا 

وال ُتؤخـذ الصـدقة إال إذا �ـان هـو اآلخـذ،  ؟-علیـه الصـالة والسـالم-هل نقول: هذا خـاص �ـالنبي 
ـالَ {َوِ�َذا ُ�نـَت ِفـیكما قال محمد بن الحسن في آ�ـة الخـوف   ]١٠٢نسـاء:[ال َة}ِهْم َفَأَقْمـَت َلُهـُم الصَّ

–صـالة خـوف، لكـن الجمهـور علـى أن صـالة الخـوف �اقیـة �عـده  همـا فیـفقـال: إذا لـم �كـن فـیهم 
مما یدل على أن قول محمد بن الحسن ضعیف،  ،وصالها الصحا�ة �عده -علیه الصالة والسالم
الخطـاب لـه �شـمل فإذا �نـت فـیهم،  ]١٠٣[التو�ـة:} َقةً ُخـْذ ِمـْن َأْمـَواِلِهْم َصـدَ {وأنه �ما فـي قولـه: 

 -علیه الصالة والسـالم–للنبي  �عني الخطاب ]١[الطالق: }َأیَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساء �ا{أمته 
 .الجمع ]١[الطالق:} َطلَّْقُتمُ {والمقصود هو أمته بدلیل 

 فیـه رعبَّـ�ُ  حیـث العظـیم القـرآن اسـتقراء مـن لـكذ علمنـا وقـد اآل�ـات، مـن تقـدم ممـا غیرهـا إلى"
 خطـابال حكـم عموم المراد أن إلى �شیر ثم -وسلم علیه هللا صلى- �ه الخاصة �الصیغة ادائمً 

} ِإَذا َطلَّْقـُتُم النَِّسـاء{: قـال ثم ،]١[الطالق:} َأیَُّها النَِّبيُّ  �ا{: الطالق سورة أول في �قوله لألمة،
 وقـال ،]١لطـالق:[ا} َأیَُّهـا النَِّبـيُّ  �ـا{: قولـه تحت احكمً  الكل دخول على لفد اآل�ة، ]١[الطالق:

ــَة {: قــال ثــم ،]١[التحــر�م:} َأیَُّهــا النَِّبــيُّ ِلــَم ُتَحــرِّمُ  �ــا{: التحــر�م ســورة فــي ُ َلُكــْم َتِحلَّ َقــْد َفــَرَض للااَّ
 .]١[التحر�م:} النَِّبيُّ  َهاَأیُّ  �ا{: �قوله الخطاب حكم عموم على فدل ]٢[التحر�م:} َأْ�َماِنُكمْ 
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 ثـم ،]١[األحـزاب:} للااََّ  اتَّـقِ  النَِّبيُّ  َأیَُّها �ا{: تعالى قوله في األحزاب، سورة في اأ�ًض  ذلك ونظیر 
َ َ�ــاَن ِ�َمــا َتْعَمُلــوَن َخِبیــًرا{: قــال  یــدل ]٢[األحــزاب:} ا َتْعَمُلــونَ ِ�َمــ{: فقولــه ،]٢[األحــزاب:} ِإنَّ للااَّ

ــى ــه خطــابال عمــوم عل ــا{: �قول ــا � ــيُّ  َأیَُّه ــه ،]١[األحــزاب:} النَِّب ــ{: و�قول ــا َتُك ــْأنٍ َوَم ــي َش } وُن ِف
 .اآل�ة ]٦١:[یونس} وًداَوَال َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُ�نَّا َعَلْیُكْم ُشهُ {: قال ثم ،]٦١[یونس:

َأِقْم َوْجَهـَك َفـ{: تعـالى فقولـه ،الروم آ�ة أما األحزاب، وآ�ة الروم، آ�ة ذلك في األدلة أصرح ومن
یِن َحِنیًفــا  الفاعــل ضــمیر مــن حــالٌ  وهــو ]٣١[الــروم:} ُمِنیِبــیَن ِإَلْیــهِ {: قــال ثــم ]٣٠[الــروم:} ِللــدِّ

 ]٣٠روم:[الــ} َفــَأِقْم َوْجَهــكَ {: قولــه فــي -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي �ــه المخاطــب المســتتر،
 .اآل�ة

 فـي اًمـحك األمـة تـدخل لـم فلـو منیبـین، �ـونكم حـال في هللا، نبي �ا وجهك فأقم: المعنى وتقر�ر
 لسـانال أهـل إلجمـاع ؛�ـاإلفراد إلیـه، امنیًبـ: لقـال -وسـلم علیـه هللا صـلى- �ـه الخـاص الخطاب
 ا،فـرادً إ لصـاحبها، مطا�قتهـا تلـزم ،سـببیةً  تكـن لـم التـي أعنـي الحقیقیـة، الحـال أن علـى العر�ي
 هنــدٌ  جــاءت وال ضــاحكین، ز�ــدٌ  جــاء: تقــول أن �جــوز فــال ا،وتــذ�یرً  ا،وتأنیًثــ وتثنیــة، ا،وجمًعــ

 .ضاحكات
ـا َفلَ {: -عنهـا هللا رضـي- األسـد�ة جحـش بنـت ز�نـب قصة في تعالى فقوله األحزاب، آ�ة وأما مَّ

ْجَناَكَهــا ْنَهــا َوَطــًرا َزوَّ  هللا صــلى- �ــالنبي خــاصٌّ  الخطــاب هــذا فــإن ،]٣٧[األحــزاب:} َقَضــى َزْ�ــٌد مِّ
وَن َعَلـى ِلَكـْي َال َ�ُكـ{ :قولـه فـي المـؤمنین لجمیـع حكمتـه �شـمول تعالى حصرَّ  وقد -وسلم علیه

َخاِلَصـًة لَّـَك {: قوله� األحزابآ�ة  في اأ�ًض  هذا إلى وأشار اآل�ة، ]٣٧[األحزاب:} اْلُمْؤِمِنیَن َحَرجٌ 
ــْؤِمِنینَ  ــن ُدوِن اْلُم ــه الخــاص الخطــاب ألن ؛]٥٠[األحــزاب:} ِم ــه هللا صــلى- � ــي -وســلم علی  ف

ـ حكمـه �ـان لـو اآل�ـة، ]٥٠[األحـزاب:} َواْمَرَأًة مُّْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت َنْفَسـَها ِللنَِّبـيِّ { :قوله  -�ـه اخاص�
 ]٥٠[األحـزاب:} نَ َخاِلَصـًة لَّـَك ِمـن ُدوِن اْلُمـْؤِمِنی{: قولـه عـن ذلك ألغنى -وسلم علیه هللا صلى
 .ظاهر هو كما
 هللا رســول �ــأن طــالق، الزوجــة تخییــر أن زعــم مــن علــى -عنهــا هللا رضــي- عائشــة ردت وقــد

 ..."وسلم علیه هللا صلى
 ]٥٠حــزاب:[األ} َخاِلَصــًة لَّــَك ِمــن ُدوِن اْلُمــْؤِمِنینَ {قــد �كــون التنصــیص علــى الخصوصــیة �قولــه: 

مــن �ــاب التأكیــد، فأصــلها یــدل علــى الخصوصــیة، والتصــر�ح �كونهــا خالصــة مــن �ــاب تأكیــد هــذه 
 الخصوصیة.
عــن غیــره؟  -علیــه الصــالة والســالم–ه الحكــم للنبــي مــا الــذي �ختلــف فیــ ،ســألة الهبــةوُ�نظــر فــي م

ــَك ِمــن ُدوِن {إلیــه  تــأتي وُتهــدي نفســها ،كونهــا تحــل لــه �ــأي شــيء؟ مــا تحتــاج إلــى ولــي َخاِلَصــًة لَّ
علیـه الصـالة –هو �حتاج إلى عقد، و�حتاج إلى مثل غیره، وغیـره فو�ال  ]٥٠[األحزاب:} اْلُمْؤِمِنینَ 
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ت لو جاءت امـرأٌة أهـدت نفسـها لرجـٍل تـرى صـالحه، تـرى أنـه �سـتحق مثـل هـذا، ثـم �لمـ -والسالم
  .ولیها وجاء عقد له ما فیه إشكال

 -هللا رسـول �ـأن طـالق، الزوجـة تخییـر أن زعـم مـن على -عنها هللا رضي- عائشة ردت وقد"
 �ـه اصٌّ خ ذلك في الخطاب أن مع ،اطالقً  �عده فلم فاخترنه، نساءه رخیَّ  وسلم -علیه هللا صلى

َْزَواِجـــكَ  �ـــا{: تعـــالى قولـــه فـــي -وســـلم علیـــه هللا صـــلى- ـــل ألِّ ـــيُّ ُق ِب ـــا النَّ ـــ َأیَُّه } ِرْدنَ ِإن ُ�نـــُتنَّ ُت
 .اآلیتین ]٢٨[األحزاب:

ـــَلَیْحـــ َأْشـــَرْكتَ  َلـــِئنْ { :قولـــه مـــن دة�ـــالرِّ  الزوجـــة بینونـــة -هللا رحمـــه- مالـــكٌ  وأخـــذ  }كَ َبَطنَّ َعَمُل
 ".-وسلم علیه هللا صلى- �ه خاصٌّ  خطابٌ  وهو ]٦٥[الزَُّمر:

شـترط دخل فیه أمته ذ�وًرا و�ناًثا، فكل من ارتد حبط عملـه، لكـن یبقـى الشـرط أو القیـد أنـه هـل �ُ تو 
دة تُ  ،لحبــوط العمــل أن �مــوت علــى ردتــه جــلَّ  –حــبط العمــل، هــو فیــه القیــد فــي قولــهأو مجــرد الــرِّ

 .والمسألة خالفیة بین أهل العلم ،]٢١٧[البقرة:} ُهَو َ�اِفرٌ َفَیُمْت وَ {: -وعال
 فیــه �كــون  طــرفٌ  وطــرفین، واســطة لهــا أن قبلنــا مــن شــرع :مســألة فــي المقــام تحر�ــر وحاصــل"

 شرعٌ  أنه رعناش في لنا نیَّ بَ  ثم قبلنا، لمن اشرعً  �ان أنه �شرعنا ثبت ما وهو ا،إجماعً  لنا اشرعً 
َنـا َعَلـْیِهْم َوَ�َتبْ { :تعـالى قولـه فـي قبلنـا، لمـن اشـرعً  �ـان أنـه رعنا�شـ ثبـت فإنه �القصاص، لنا،

 :قولـه فـي لنـا مشـروعٌ  أنـه شـرعنا فـي لنـا نو�ـیَّ  اآل�ـة، ]٤٥[المائـدة:} ِفیَها َأنَّ الـنَّْفَس ِ�ـالنَّْفسِ 
 وهـو اإجماًعـ لنـا رعش غیر فیه �كون  وطرفٌ  ،]١٧٨[البقرة:} اْلَقْتَلى ِفي َعَلْیُكُم اْلِقَصاُص  ُكِتبَ {

 :أمران
 ألن ؛اتاإلسـرائیلی مـن �ـالمتلقى قبلنـا، لمـن اشـرعً  �ـان أنـه أصـالً  �شـرعنا یثبـت لم ما: أحدهما
 علیـه هللا صـلى- نهانا وما فیها، وتكذیبهم تصد�قهم، عن نهانا -وسلم علیه هللا صلى- النبي
 .اإجماعً  لنا امشروعً  �كون  ال تصد�قه عن -وسلم

 لنـا، شـروعٍ م غیـر أنـه شرعنا في لنا نیّ و�ُ  قبلنا، لمن اشرعً  �ان أنه رعناش في ثبت ما: والثاني
َ�َضـُع وَ {: تعـالى قـال �مـا عنـا، وضـعها هللا ألن ؛قبلنـا مـن علـى �انـت التـي واألغـالل كاآلصار،

 أن: مســلم صــحیح فــي ثبــت وقــد ،]١٥٧[األعــراف:} الَِّتــي َ�اَنــْت َعَلــْیِهمْ  َعــْنُهْم ِإْصــَرُهْم َواَألْغــَاللَ 
َن ِمـن َعَلـى الَّـِذی َمـا َحَمْلَتـهُ �َ َر�ََّنـا َوَال َتْحِمـْل َعَلْیَنـا ِإْصـًرا { قـرأ لمـا -وسلم علیه هللا صلى- النبي
 .»َفَعْلتُ  َقدْ  َنَعمْ «: قال هللا أن ]٢٨٦[البقرة:} َقْبِلَنا
 عبـدةل عوق ما -وسلم علیه هللا صلى- نبینا لسان على عنا، هللا وضعها التي اآلصار تلك ومن

اْقُتُلوْا َلى َ�اِرِئُكْم َفـإِ َفُتوُ�وْا {: تعالى قال �ما للقتل، أنفسهم بتقد�م إال تو�تهم قبلتُ  لم حیث العجل،
ِحیملتَّوَّاُب الُه ُهَو اَأنُفَسُكْم َذِلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِعنَد َ�اِرِئُكْم َفَتاَب َعَلْیُكْم ِإنَّ   .]٥٤[البقرة:} رَّ
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 لـمو  قبلنـا، لمـن اشـرعً  �ـان أنـه �شـرعنا ثبـت مـا وهي العلماء، بین الخالف محل هي والواسطة
 �ونـه قالتحقیـ أن قـدمنا الـذي وهـو لنـا، مشـروعٍ  غیـر وال لنـا، مشـروعٌ  أنـه شـرعنا فـي لنا بینیُ 

ا َعَلـْیِهْم ِفیَهـا َوَ�َتْبَنـ{: آ�ـة أن تعلم و�ه علیه، أدلتهم رأیت وقد الجمهور، مذهب وهو لنا، اشرعً 
 .حكاماأل من تضمنته �ما األخذ یلزمنا اآل�ة، ]٤٥[المائدة:}  النَّْفَس ِ�النَّْفسِ َأنَّ 

} َقْتَلـــىالْ  ِفـــي اْلِقَصـــاُص  َعَلـــْیُكمُ  ُكِتـــبَ {: قولـــه فـــي الجملـــة فـــي بـــذلك حصـــرَّ  القـــرآن أن مـــع
ـِه ُسـلْ { :وقوله ]١٧٨[البقرة:  حـدیث وفـي ]٣٣راء:[اإلسـ} َطاًناَوَمـن ُقِتـَل َمْظُلوًمـا َفَقـْد َجَعْلَنـا ِلَوِلیِّ

 ".نال مشروعٌ  �النفس النفس قتل من فیها ما �أن الصر�ح المتقدم، علیه المتفق مسعودٍ  ابن
 التصر�ح.

 فس�ـالن الـنفس قتـل مـن فیهـا مـا �ـأن صـر�حتال المتقـدم، علیه المتفق مسعودٍ  ابن حدیث وفي"
 للااَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  ْشَهدُ �َ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َدمُ  َ�ِحلُّ  َال «: -وسلم علیه هللا صلى- قال حیث ،لنا مشروعٌ 

 ".»َثَالثٍ  ِ�ِإْحَدى ِإالَّ  -صلى هللا علیه وسلم- للااَِّ  َرُسولُ  َوَأنِّي
؟ مــا تجــيء -صــلى هللا علیــه وســلم-تــأتي الصــالة علــى النبــي فــي هــذا الموضــع! وأنــي رســول هللا 

 .كنمم - علیه وسلمصلى هللا-في هذا الموضع، قال: وأنه رسول هللا 
�ـأتي مـتكلم، ُنصـلي علیـه فــي  -صـلى هللا علـي وســلم-لـو �ـان فـي السـیاق لقــال: وأنـي رسـول هللا 

ي �حصـل عنـد أهـل العلـم، العكـس هـو الـذي �ـأتي، فُیصـلون ذنفسنا ال في الكتاب، والعكس هو الـ
ــا فــي �ثیــٍر مــن المواضــع التــي تقــ -علیــه الصــالة والســالم–علیــه  ول: �یــف مــا صــلى؟ ســر�ا ال خط�

لـة، قـت والعجقال رسول هللا وتر�ه، ثم جاء �النص هم ُ�صلون، واإلمام أحمد ُ�طوي هذا �ثیـًرا؛ للو 
 .    وُ�صلي علیه في نفسه

 .ثالحدی »ِ�النَّْفسِ  َوالنَّْفُس  الزَّاِني، الثَّیِّبُ  َثَالثٍ  ِ�ِإْحَدى ِإالَّ «"
} النَّْفسِ الــنَّْفَس ِ�ــ َأنَّ {: تعــالى هللا قــول اب�ــ: قــال حیــث صــحیحه، فــي البخــاري  أشــار هــذا و�لــى

ـــِئكَ {: قولــه إلــى ]٤٥[المائــدة: ــاِلُمون  ُهــمُ  َفُأْوَل  مســعودٍ  ابــن دیثحــ ذ�ــر ثــم ،]٤٥[المائــدة:} الظَّ
 .المتقدم

 أنهـا بـینیُ  أن أراد ولعلـه الحـدیث، للفـظ مطا�قتهـا اآل�ـة هـذه ذ�ـر من والغرض: حجر ابن وقال
 يفـ أصـلٌ  فهـو اإلسـالم، شـر�عة في مستمرٌ  علیه دلت الذي فالحكم تاب،الك أهل في وردت و�ن

 ،»َصــاُص اْلقِ  للااَِّ  ِكَتــابُ «: -وســلم علیــه هللا صــلى- قولــه لهــذا و�ــدل ،العمــد قتــل فــي القصــاص
ــاءً  أنــس، حــدیث مــن الشــیخان أخرجــه ــى بن ــاِب « المــراد أن عل ــه »للااَِّ  ِ�ِكَت ــالى قول ــنَّ { :تع َوالسِّ
نِّ   ".�صددها نحن التي اآل�ة هذه في ]٤٥لمائدة:[ا} ِ�السِّ

نَّة؟  عم مـن أن الحكم أ  »اْلِقَصاُص  للااَِّ  ِكَتابُ «هل المراد �تاب هللا القرآن أو حكم هللا �ما �شمل السُّ
نَّة أو بهما مًعا�كون �ال  .كتاب أو �السُّ
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 مـماأل قصـص مـن األحكـام �أخـذون  العلمـاء یـزل ولـم الحـدیث، في دلیل فال األقوال �قیة وعلى"
 .دلیله أوضحنا �ما الماضیة،

 ذلـك لـىع مسـتدلین البینة، مقام قامت ر�ما الجازمة القر�نة إن: وغیرهم المالكیة قول ذلك فمن
: تعـالى قولـه فـي المـرأة، و�ـذب صـدقه، علـى قر�نـةً  دبـر مـن قمیصـه شـق یوسـف شـاهد �جعل

ــْن َأْهِلَهــا{ َوِ�ْن َ�ــاَن  * ِبینِمــَن الَكــاذِ  ْت َوُهــوَ  ُقــدَّ ِمــن ُقُبــٍل َفَصــَدقَ ِإن َ�ــاَن َقِمیُصــهُ  َوَشــِهَد َشــاِهٌد مِّ
ــاِدِقین ــا َرَأى*  َقِمیُصــُه ُقــدَّ ِمــن ُدُبــٍر َفَكــَذَبْت َوُهــَو ِمــن الصَّ ــُه ِمــن ُقــدَّ ِمــن دُ  َقِمیَصــهُ  َفَلمَّ ُبــٍر َقــاَل ِإنَّ

 اآل�ة". ]٢٨-٢٦[یوسف:} َكْیِدُ�نَّ ِإنَّ َ�ْیَدُكنَّ َعِظیم
بـرة قول قائل وقد قیل: إن هـذا الشـاهد ممـن ال تثبـت �ـه الشـهادة لصـغره، قـالوا: إنـه طفـل، والعقد �

ــا �كــون ممــن ال ،�ــه أعظــم مــوه، وقــال مــا قــال، فمثــل هــذا ُیــدرك، لكــن لمَّ  �عنــي لــو جــاء �بیــر وحكَّ
 یتكلم أصًال أو یتكلم لكن ما ُیدرك هذه األمور على وجهها.

ورده علیــه، فــأنكر صــاحب الحمــار، قــل: مــا  ،حمــاًرا مــن جــاره ومــن �ــاب التنظیــر اســتعار شــخٌص 
ِمع من بیته؛ ولذلك قال الجار أو صـاحب الحمـار: ُتكـذبني فأیهما الصادق؟ س ،رده علي، ثم نهق

أنـت �ـاذب بـال شـك وُمخـالف للواقـع، وُمخـالف  ،وُتصدق الحمار، ما �حتاج إلـى تصـدیق وتكـذیب
دمــي وحمــار، فهــذه قر�نــة، قر�نــة قو�ــة، بــل تكــون قطعیــة، لجمیــع األعــراف، مــا هــي ُمفاضــلة بــین آ

فـي قصـة الجـار مـع جـاره  �عني إذا �ان في قصة یوسف فیهـا غلبـة ظـن، وقر�بـة مـن البینـة، لكـن
 . هذه قطعیة

 مـن نعـ الخمـر حـد مالـكٌ  أوجب هنا ومن �ه، العمل جواز على یدل له امقررً  لهذا تعالى فذ�ره"
 ".نكهاستُ 

ــرق الحكمیــة) مــن القــرائن القو�ــة: لــو ُوِجــد القــرائن القو�ــة تحــ جــالن ر دَّث عنهــا ابــن القــیم فــي (الطُّ
وأحدهما �جري خلف اآلخر و�زعم أنه سرق عمامته، السابق الملحوق علیه عمامـة و�یـده عمامـة، 
ــــدل  ــــة ت ــــالوا: القر�ن ــــه أن �مشــــي دون عمامــــة، ق ــــیس مــــن عادت ــــه عمامــــة ول ــــه مــــا علی ــــذي لحق وال

لـة، لكـن إذا �ـان السـابق بیـده عمامـة، والـذي خلفـه لـیس بیـده عمامـة، ولـم على...و�ن �انـت ُمحتم
بـن مـن أهـل الطـرابیش مـثًال تقـوى القر�نـة إلـى أن ُ�حكـم بهـا، وذ�ـر ا ،�كن السابق من أهل العمائم
 .   -رحمه هللا-القیم من هذا الشيء الكثیر 

 یـهِ فِ  فـي ر�حهـا ألن ؛خمـرال ر�ـح فیـه فـي مفُشـ نكهاسـتُ  عمـن الخمـر حـد مالكٌ  أوجب هنا ومن"
 ".إ�اها شر�ه على قر�نةٌ 

صیر، عنها ماء أو إذا لم �قل: إني وجدت الخمرة في هذا اإلناء فشر�تها على أ ،ِع ُشبهةإذا لم یدَّ 
 .والدعوى محتملة
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 أن أمـر ولهن�قـ یثبت ال والئد، إلیه فتزفها یراها أن غیر من المرأة یتزوج للرجل العلماء وأجاز"
 علـى ااعتمـادً  العقـد علیهـا وقـع التـي فـالن بنـت فالنـة أنهـا عینهـا على بینةٍ  غیر من جامعها�ُ 

 .البینة منزلة لها وتنز�الً  القر�نة،
 بینـة غیـر مـن أكله له فیباح �طعام، الولیدة أو الصبي، فیأتیه قوم �ساحة ینزل الضیف و�ذلك
 ".القر�نة على ااعتمادً  األكل، في له الطعام أهل إذن على تشهد

عنـــد الشـــافعیة والحنابلـــة أن الممیـــز �ملـــك اإلذن لـــدخول البیـــت الســـیما مـــن الضـــیوف علـــى عـــادة 
العـــرب والمســـلمین قبـــل وجـــود الفنـــادق وغیرهـــا، ولكـــن فـــي مثـــل هـــذه األزمـــان، وهـــذه الظـــروف قـــد 

والضـیف نظیـف مـا  يءیتضرر صاحب البیت أقـل األحـوال أنـه إذا أذن هـذا الصـبي، والصـبي بـر 
 -وقــد حصــل–ثــم فیــه طعــام ُمــدخر لصــاحب البیــت وطعــام مبــذول، فقــدم الصــبي  عنــده مشــكلة،

الطعام من النوع الفاخر الُمدخر لصاحب البیـت، واألصـل أن الـذي ُ�عطـى الضـیوف النـوع األقـل، 
فمثــل هــذا �حصــل فیــه إشــكاالت، والقــول �ــأن الصــبي �ملــك اإلذن �ــإطالق الســیما فــي وقتنــا التــي 

 .عت �حصل ضرر على صاحب البیتوتنو كثرت فیه المقتنیات 
 یوسـف لـواجع لمـا �عقـوب أوالد أن مـن منهـا، أقوى  �قر�نةٍ  القر�نة إ�طال وغیرهم المالكیة وأخذ"

 صـدقهم علـى قر�نـةً  قمیصـه علـى الـدم لیكـون  ؛سـخلة دم قمیصـه على جعلوا ب،الجُ  غیا�ة في
 حانسـب: فقـال القمـیص، قش عدم وهي منها، أقوى  �قر�نةٍ  �عقوب فأ�طلها الذئب، أكله أنه في
ــ الــذئب �ــان متــى! هللا  :ه�قولــ تعــالى بینــه �مــا قمیصــه؟ �شــق وال یوســف، �قتــل ا،�یًســ احلیًم
َلْت َلُكـْم َأنُفُسـكُ  َوَجـآُؤوا{ یـٌل َ�للاّاُ اْلُمْســَتَعاُن َفَصـْبٌر َجمِ  ْم َأْمــًراَعَلـى َقِمیِصـِه ِبــَدٍم َ�ـِذٍب َقـاَل َبــْل َسـوَّ

 سـفیو  قصـة فـي تعـالى، قولـه مـن الغـرم ضـمان المالكیة وأخذ ]١٨وسف:[ی} َتِصُفون  َما َعَلى
 ضـمان الشـافعیة عـض� وأخـذ ]٧٢[یوسـف: }َوِلَمن َجـاء ِ�ـِه ِحْمـُل َ�ِعیـٍر َوَأَنـْا ِ�ـِه َزِعـیم{ :و�خوته
 ".و�نیه یوسف قصة في تعالى قوله من �الكفالة، المعروف الوجه

 �عقوب عندنا، من قصة �عقوب.
 طالب:.......

 عقوب و�نیه.�
والضمان في المسألة األولى: هو المعـروف �الضـمان الـذي یتنـزل فیـه الضـامن مكـان المضـمون، 

 �أنه ُ�طالب األصل أو ُ�طالب الضامن. او�كون المضمون له المال ُمخیرً 
 .�سمونه، و�لزمه إحضاره بدون ُغرمي هو الكفالة ي الصورة الثانیة: ضمان الوجه الذوف

 طالب:.......
 .منع

 طالب:.......
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عالـة، لكـن ضـمان هـذه ج ]٧٢[یوسـف: }َوِلَمن َجاء ِ�ِه ِحْمُل َ�ِعیرٍ { ]٧٢[یوسف: }َوَأَنْا ِ�ِه َزِعیم{
 .�عني ضامن ]٧٢[یوسف: }َوَأَنْا ِ�ِه َزِعیم{الجعالة 

َن للاّاِ َلتَ { �قوله:"  .]٦٦[یوسف: }ن ُ�َحاَط ِ�ُكمْ ِه ِإالَّ أَ �ِ  ْأُتنَِّنيَلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوِثًقا مِّ
 صـةق فـي تعـالى قولـه مـن اآلجـال انقضـاء �عـد أ�ـام ثالثـة للخصوم القاضي تلوم المالكیة وأخذ

  .]٦٥[هود: }َفَقاَل َتَمتَُّعوْا ِفي َداِرُ�ْم َثَالَثةَ { :صالح
ٌة؟ كَ لَ  َأَ�ِقَیْت « بـ الحكم إلیه توجه الذي الخصم إلى اإلعذار وجوب وأخذوا  مـن ذلـك ونحو ،»ُحجَّ
َبنَّهُ { :الهدهد مع سلیمان قصة في تعالى قوله ي ِ�ُسْلَطاٍن ْو َلَیْأِتَینِّ ْذَ�َحنَُّه أَ َعَذاً�ا َشِدیًدا َأْو ألَ  ُألَعذِّ
 .]٢١[النمل: }مُِّبین
: هغیـر  أو شعیب وصهره موسى، قصة في تعالى قوله من اإلجارة مدة طول جواز الحنابلة وأخذ

ي ُأِر�ُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهـاَتْیِن َعَلـى َأن َتـْأُجرَ إِ {  ِإْن َأْتَمْمـَت َعْشـًرا َفِمـنْ ِنَي ِحَجـٍج َفـِني َثَمـانِّ
 ".اجد�  �ثیرةٌ  هذا وأمثالاآل�ة،  ]٢٧[القصص: }ِعنِدَك َوَما ُأِر�ُد َأْن َأُشقَّ َعَلْیكَ 

تملــه العمــر عشــر ســنین، عشــر�ن ســنة، فهــل تــدل هــذه إذا دلــت اآل�ــة علــى جــواز اإلجــارة فیمــا �ح
�عضـهم ألـف سـنة، وهـو  ،اآل�ة على جواز ما ُیوجـد عنـد �عـض النـاس مـن مائـة سـنة، مـائتي سـنة

ألف سـنة، �عنـي هـل اآل�ـة تـدل علـى  ... موجود ما هو بنظري موجود وفي وثائق أجر البیت، ثم
 مثل هذا؟

 طالب: ...........
 نعم.

ن القضــاة �قــول: �تبــت لواحــد خمســمائة ســنة، فــاحتج المســتأجر قــال لــه: إن مــ ألــف ســنة، وقــاضٍ 
 وأخــرج أوالدي وأثــاثي مــن البیــت، قــال لــه: إذا انقضــى تعــال أنــا ،وأخرجنــي ،جــاء �عــد نها�ــة المــدة

 أجدد لك، هذه وقائع ما هي افتراضات.
 طالب:.......

 وال �قولـون: ال، جـارة، الحنابلـةمثل هذا، الذي دعا إلى ذلك جـواز طـول مـدة اإل یوجد همعروف أن
ر؛ ألنــه إذا  يعشــر ســنین مثــل مــا حصــل أو ثمــان ســنین أو أكثــر فــي مــدٍة �عیشــها اإلنســان المــؤجِّ

نـه مـادام لـه إغلب على الظـن أن هـذه المـدة ال �عیشـها فقـد أجـر ملـك غیـره، لكـن لقائـٍل أن �قـول: 
 .فهذا من نوع هذه التصرفاتغیره،  أن ُیتلف أو یتصرف في هذا الُملك �ما ُ�فوته على

 طالب:.......
 ؟ماذا

م؟ ُیرددهم ثالثة أ�ام إلى ثالثة سنین.ال  تلوُّ
 ؟لها تعلیق؟ الشیخ موجود

 طالب: .......
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واألمـور �مقاصـدها، طنطـاوي �قـول: لنـا قضـیة فـي محكمـة دمشـق منـذ ثـالٍث  ،ال هو ُوِجـد تردیـد 
 وثمانین سنة.
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 ه فیــه قضــیة خصــومة علــى عنــز وتــردد�عــدهم، ومــن الطرائــف أنــ نین �عــدهم والــذیجــاء الــذمــاتوا و 
-علیـه هللا ةرحم–وهو معروف �الطرفة  ،، قال واحد من القضاةي و االخصوم والمسألة عنز ما تس
ُ�حیلـون العنــز والملــف إلـى هــذا القاضـي التفتــت العنـز علــى الملــف  م: أحیلوهـا علــي ونمشـیها، وهــ

 لته، فاعترض دبوس في حلقها وماتت.وأك
 واآلن من ضمان َمن لما ماتت؟ 

 طالب:.......
 القاضي ما �عد وصلته؟ دخل ما

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 طالب: من ضمان بیت المال.

ن فـرَّط المراسـل فهـي مـن ضـمانه من ضمان بیت المال؛ ألنها على ید موظـف ومـؤتمن، ولـئن �ـا
 .    هو

 المـراد ألن ؛ذ�رنـا مـا خـالف�ُ  ال ]٤٨[المائـدة: }ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشـْرَعًة َوِمْنَهاًجـا{ :تعالى وقوله"
 لـم مٍ أحكـا تشـر�ع فیهـا و�جـدد ذلـك، قبـل مشـروعةً  �انت أحكامٌ  فیها نسختُ  الشرائع �عض أن �ه

 .ذلك قبل مشروعةً  تكن
 تضـحی فبهـذا ظـاهر، وهـذا ذ�رنـا، لمـا مخالفـةٍ  غیـر من منهاج شرعة لكل �كون  االعتبار و�هذا
 ا َأنَّ الـــنَّْفَس َوَ�َتْبَنـــا َعَلـــْیِهْم ِفیَهـــ{ آ�ـــة تضـــمنته مـــا أن وتعلـــم األول، الســـؤال عـــن الجـــواب لـــك

ــالنَّْفسِ  ــدة:} ِ� ــة، ]٤٥[المائ ــل الرجــل وأن األمــة، لهــذه ةٌ مشــروع اآل� ــالمرأة �قت  علــى عكس�ــال �
ُألنَثـى َوا{: قولـه �مفهـوم یتشـبث بینهمـا القصاص عدم� :القائل و�أن فیه، شك ال الذي التحقیق
 ".اقر�بً  -هللا شاء إن- فیه المقام تحقیق وسترى  ،]١٧٨[البقرة:} ِ�اُألنَثى

قـال ابـن عبـاس: سـبیًال  ]٤٨[المائـدة: }ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمـنُكْم ِشـْرَعًة َوِمْنَهاًجـا{: -جلَّ وعال–في قوله 
ـــرعة اوأیهمـــا  ؟الســـبیل ســـبیًال وٌســـنَّة، أیهمـــا ]٤٨[المائـــدة: }ِشـــْرَعًة َوِمْنَهاًجـــا{وُســـنَّة  ـــنَّة مـــن الشِّ لسُّ

 والمنهاج؟   
 طالب:.......
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 ؟ماذا
 طالب:.......

نَّة. ،ِشرعة سبیًال وُسنَّة، من �اب غیر المرتب، سبیالً  رعة السُّ  السبیل المنهاج، والشِّ
 نقف على هذا.


